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Mensagem aos Estudantes 

Sejam Bem-vindos ao IPBeja e a esta nova e desafiante fase da vossa vida.  

Esperamos que possam sentir esta instituição como vossa de pleno direito e que nos possam 

ajudar a melhora-la todos os dias. O IPBeja é uma instituição onde todos os alunos têm nome e 

que se preocupa em criar condições favoráveis à obtenção de aprendizagens. 

É com muita satisfação que assistimos à tua escolha pela nossa instituição e tudo faremos para 

que a possamos merecer. E que a tua aposta nos possa ajudar também a divulgar junto da tua 

família e amigos. 

Juntos iremos percorrer este caminho, para que te sintas acompanhado e confiante. 

Neste documento encontrarás informações básicas e algumas orientações sobre os primeiros 

passos na já tua instituição. 

Prof. Doutor. Nuno Loureiro  

 Pró-presidente para as Relações Internacionais  
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Podes conhecer melhor a nossa instituição através do nosso site: 

www.ipbeja.pt 

 

 

 
 
 
  

http://www.ipbeja.pt/
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Estudante PALOP 

Os estudantes oriundos de qualquer país pertencente aos PALOP – Países Africanos de Língua 

Oficial Portuguesa - podem candidatar-se a uma licenciatura do Instituto Politécnico de Beja 

(IPBeja) através do Regime Especial de Acesso e Ingresso no Ensino Superior para Estudantes 

Internacionais (http://www.dges.mctes.pt/DGES/pt/Estudantes/Acesso/ 

ConcursosEspeciais/Concursos/EstudanteInternacional/ ). 

Nesse caso a Direção Geral do Ensino Superior (DGES) coordena as respetivas ações relativas 

ao acesso e ingresso neste através deste regime especial. 

A entrega da candidatura é efetuada, exclusivamente, de forma presencial, junto dos 

Gabinetes de Acesso ao Ensino Superior mo IPBeja ou, por via diplomática, de acordo com o 

regime especial a que o aluno se candidata. Para mais informações sobre o calendário, as 

provas de ingresso e vagas, consulte a informação disponível na DGES.  

Um outro processo resulta do facto do IPBeja estabelecer protocolos de colaboração com 

diversas instituições estrangeiras que preveem a mobilidade de estudantes dos diversos ciclos 

de estudo. Nesse caso os estudantes deverão contactar os departamentos de mobilidade das 

suas universidades de origem a fim de obterem informações sobre o seu processo de 

candidatura. 

 

 
 
 
  

http://www.dges.mctes.pt/DGES/pt/Estudantes/Acesso/ConcursosEspeciais/Concursos/EstudanteInternacional/
http://www.dges.mctes.pt/DGES/pt/Estudantes/Acesso/ConcursosEspeciais/Concursos/EstudanteInternacional/
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Localização do IPBeja 

 

Morada: Rua Pedro Soares; Campus do IPBeja; Apartado 6155; 

7800 – 285 – Beja;   

 

 

Coordenadas: 38.014136, -7.874745 
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Contatos Úteis 

 

Linha SOS Imigrante 

- A partir do estrangeiro: + 351 21 810 61 91  

- De Portugal: 808 257 257 | 21 810 61 91 

 

Centros Nacionais de Apoio ao Imigrante (CNAI) do ACIDI 

CNAI – Lisboa 

Rua Álvaro Coutinho n.o 14 

1150-025 LISBOA 7; Telefone: 21 810 61 00; Fax: 21 810 61 17 

Horário: De segunda a sexta-feira, das 08:30h às 16:30h. 

 

Delegação Regional do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF.) 

SEF, Delegação Regional de Beja 

Travessa da Banha, 17 

7800-332 Beja;  tel.: 284 324 376, Fax: 284 321 534 

Coordenadas: GPS: 38.018571, -7.866869 

Horário: de segunda a sexta-feira, das 09:00h às 12:30h, 14:00h às 17:30h. 

 

Número Nacional de Emergência Médica - 112: web: www.112.pt/ | tel.: 112 

 

Linha Saúde 24: web: www.saude24.pt| tel.: 808 24 24 24 

 

Polícia de Segurança Pública (Beja): tel.: 284322022 

 

Guarda Nacional Republicana (Beja): tel: 284 310 770 

 

Bombeiros Voluntários de Beja: tel: 284 311 660 

 

Farmácias: http://www.farmaciasdeservico.net/localidade/beja/beja  
 
  

http://www.112.pt/
http://www.saude24.pt/
http://www.farmaciasdeservico.net/localidade/beja/beja
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Antes de partir 

Obter o visto de Residência para Estudo 

(Fonte: www.sef.pt) 

 

 

O Visto de Residência para Estudo é concedido para obtenção de autorização de residência 

para os efeitos indicados, desde que o nacional de Estado terceiro: 

- Possua documento de viagem, cuja validade cubra pelo menos a duração prevista da 

estada; 

- No caso de ser menor de idade nos termos da legislação nacional, seja autorizado por 

quem exerce o poder paternal para a estada prevista. 

 

Só́ é possível obter o visto de estudo apresentando diversos documentos: 

- Requerimento em modelo próprio; 

- Documento de viagem válido (mais de três meses após validade do visto);  

- Três fotos tipo passe; 

- Certificado de registo criminal; 

- Atestado médico ou seguro de Saúde; 

- Comprovativo das condições de alojamento em Portugal; 

- Comprovativo da existência de meios de subsistência em Portugal; 

- Comprovativo de Matricula. 

http://www.sef.pt/
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Em caso de dúvida sobre o pedido de visto, é possível consultar o site do Serviço de 

Estrangeiros e Fronteiras (SEF): http://www.sef.pt/portal/v10/PT/aspx/page.aspx 

 ou enviar um e-mail para o ACIDI (estudante@acidi.gov.pt) 

 

NOTA: para a concessão de visto para estudo, intercâmbio de estudantes ou estágio profissional é ainda 

exigido ao nacional de Estado terceiro que disponha de um título de transporte que assegure o seu 

regresso. Os estudantes estrangeiros não comunitários devem fazer-se acompanhar pelo seu 

passaporte. Um estudante só́ poderá ́matricular-se no IPBeja se, antes de sair do seu país, tiver obtido o 

Visto de Residência para Estudo (exceto se possuir também a nacionalidade europeia), qualquer que 

seja a duração do período de estudos. Relembramos a necessidade de encaminhar a candidatura com 

antecedência, relativamente aos prazos indicados, dado que a obtenção do Visto de Estudo poderá 

demorar até 60 dias após a entrada do pedido. 

Mais informações: www.sef.pt 

 

- Sem o Visto de Residência para Estudo o estudante não poderá ́ realizar os seus 

estudos no IPBeja;  

 

- O Ministério dos Negócios Estrangeiros e o SEF portugueses consideram que o 

estudante que não tenha o referido Visto, se encontra em situação irregular, podendo mesmo 

ser impedido de entrar em Portugal. 

 

- Os estudantes devem tentar chegar a Portugal durante o dia e de preferência 

durante a semana, pois será ́ mais fácil contactar alguém caso haja necessidade de ajuda, 

nomeadamente no IPBeja. 

 

- Os estudantes devem obter também, junto do IPBeja em Portugal, a carta de 

aceitação e a declaração do período de estudos, que deverão enviar às entidades competentes 

que requeiram este tipo de documentação, o mais rápido possível.  

 

- Já ́o Certificado de Habilitações tem de ser autenticado pela Embaixada Portuguesa 

no país de origem. Caso contrário, não será possível ver as suas qualificações reconhecidas em 

Portugal, nem solicitar equivalências. 

http://www.sef.pt/portal/v10/PT/aspx/page.aspx
mailto:estudante@acidi.gov.pt)
http://www.sef.pt/
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Alojamento na Cidade de Beja 

Em Residência de Estudantes 

Os Serviços de Ação Social do IPBeja dispõem atualmente de cinco residências de estudantes, 

com um total de 320 camas, destinadas ao alojamento de estudantes da instituição. As 

residências possuem regulamento próprio, disponível em 

https://www.ipbeja.pt/RepositorioDocumentosOficiais/Lists/Regulamentos/Attachments/94/

Regulamento%20de%20Funcionamento%20das%20Resid%C3%AAncias%20de%20Estudantes

%20do%20IPBeja.pdf  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Residência Mista I: Praceta Diário do Alentejo – 7800-271 Beja 

 

Residência Mista II: Rua Manuel Gomes Serrano – 7800-384 Beja 

 

Residência Feminina: Rua Cidade de S. Paulo – 7800-384 Beja 

 

Residência Masculina: Rua Professor Bento de Jesus Caraça; nº 64 – 7800-511 Beja 

 

Residência de Santo António: Rua de Santo António; nº 1 – A – 7800 – 477 Beja 

https://www.ipbeja.pt/RepositorioDocumentosOficiais/Lists/Regulamentos/Attachments/94/Regulamento%20de%20Funcionamento%20das%20Resid%C3%AAncias%20de%20Estudantes%20do%20IPBeja.pdf
https://www.ipbeja.pt/RepositorioDocumentosOficiais/Lists/Regulamentos/Attachments/94/Regulamento%20de%20Funcionamento%20das%20Resid%C3%AAncias%20de%20Estudantes%20do%20IPBeja.pdf
https://www.ipbeja.pt/RepositorioDocumentosOficiais/Lists/Regulamentos/Attachments/94/Regulamento%20de%20Funcionamento%20das%20Resid%C3%AAncias%20de%20Estudantes%20do%20IPBeja.pdf
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Saúde e Seguros 

Os estudantes oriundos de países de fora da união europeia devem certificar-se, antes da sua 

partida, de que têm um seguro de saúde cujo âmbito cubra este tipo de estadia. Em particular, 

será importante ter um seguro que assegure cobertura para acidentes, enfermidades, morte e 

repatriação funerária. 

 

O estudante do IPBeja está também coberto por um seguro de acidentes pessoais que 

ocorram durante as atividades letivas:  

- Nas instalações do estabelecimento de ensino nos seguintes períodos:  

- Horário escolar ou de trabalho, quer se trate de diurno ou pós laboral  

- Tempos livres incluídos no respetivo horário escolar;  

- Realizações de natureza escolar, desportiva ou de convívio, organizadas ou 

autorizadas pelo IPBeja.  

- Fora das instalações do estabelecimento de ensino: em excursões, aulas ao ar livre, 

aulas práticas e laboratoriais, visitas de estudo e demais iniciativas circum - escolares, 

desportivas ou de convívio, desde que promovidas pelo IPBeja; 

- No percurso normal e direto de ida ou regresso entre a residência e o 

estabelecimento de ensino ou locais previstos na alínea anterior, excluindo-se a 

estadia voluntária dos alunos em qualquer local do percurso;  

- Na participação em competições desportivas, realizadas ou autorizadas pelo IPBeja, 

bem como os respetivos treinos, assim como os alunos inscritos na FADU;   

- Nos estágios realizados noutros Estabelecimentos de Ensino, bem como em 

Empresas desde que acordados pelo IPBeja;   

- Em deslocações ao estrangeiro, no âmbito de programas de mobilidade, (Ex: Erasmus 

outgoing e  incoming);   

- A Responsabilidade Civil dos alunos, relativamente à reparação de danos causado a 

terceiros durante a atividade escolar;  

- A Responsabilidade Civil do Estabelecimento de ensino, relativamente à reparação de 

danos causados a terceiros nas instalações do IPBeja, durante a atividade escolar.  

 

O Boletim de Vacinas atualizado é também um dos documentos que o aluno estrangeiro que 

pretende ter aulas em Portugal deve trazer consigo. 
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Chegada a Portugal 

(fonte: www.sef.pt) 

 

Os cidadãos não Europeus que 

entrarem no país através de uma 

fronteira não controlada têm 

obrigatoriamente que ir junto das 

autoridades declarar a sua entrada no 

país no prazo de três dias. Se entrarem 

em Portugal por via aérea devem 

declarar a sua entrada logo no 

aeroporto junto dos Serviços de 

Alfândega. 

A Declaração de Entrada terá ́ que ser 

entregue no Serviço de Estrangeiros e 

Fronteiras nos termos estipulados pela 

lei. Caso não cumpra estas 

determinações está sujeito a multa. 

Caso haja necessidade de renovação do 

tempo de estadia, será necessário proceder ao agendamento de uma reunião (sendo possível 

fazer a marcação online pelo site 11 www.sef.pt) – é de extrema importância que o aluno 

tenha em conta que a renovação do visto deverá ser tratada com pelo menos um mês de 

antecedência. 

A documentação obrigatória para pedido de Autorização de Residência é a seguinte: 

• Comprovativo de alojamento; 

• Documento comprovativo da inscrição no IPBeja 

• Documento comprovativo da existência da bolsa de estudo  

Se não cumprir este procedimento ficará em situação ilegal e estará́ sujeito ao pagamento de coimas 

 

Outros documentos 

Muito provavelmente será́ necessário que o aluno tenha que solicitar o N.I.F (Número de 

Identificação Fiscal ou Número de Contribuinte); para esse efeito basta dirigir-se a uma 

Repartição de Finanças ou a uma Loja do Cidadão e solicitar gratuitamente o documento (é 

necessário apresentar o Passaporte). 

http://www.sef.pt/
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Deslocações a partir do aeroporto 

O aeroporto internacional de Lisboa fica em plena cidade. Uma forma simples e económica de 

se deslocar a partir do aeroporto para a cidade é de autocarro. O AeroBus parte do aeroporto 

a cada 20 minutos (entre as 7he as 21h) e a cada 30 minutos (entre as 21h e as 23h) para o 

centro da cidade (20 min.) e termina na estação do Cais do Sodré.  

O estudante pode também utilizar os autocarros locais para chegar do aeroporto ao 

centro da cidade, tais como os números 705, 708, 722, 731, 744, 783 (desde as 6h00 até cerca 

das 21h30) e o número 208 (desde as 23h00 até às 04h00). Os táxis estão disponíveis 24 horas 

por dia. O tempo de viagem até ao centro da cidade demora pelo menos 15 a 30 minutos e o 

preço poderá ́variar entre os 10 e os 15 Euros. 

A chamada linha vermelha do metro, entre as estacões do Oriente e o Aeroporto 

permite também usufruir deste meio de transporte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

foto: Luiz Baltazar 

Deslocações em Lisboa 

Os estudantes que chegarem a Lisboa de comboio podem descer quer na estacão do 

Oriente quer na estacão de Santa Apolónia, ambas apenas a alguns minutos do centro 

histórico de Lisboa se se utilizar o Metropolitano de Lisboa ou os autocarros da Carris.  

Há ́ uma vasta rede de transportes públicos em Lisboa e poderá ́ escolher entre o 

autocarro, o metro, o elevador, o elétrico ou o comboio, dentro da cidade ou nos subúrbios. 

Os bilhetes de autocarro e elétrico podem comprar-se em qualquer posto de vendas 

ou dentro das viaturas diretamente ao motorista, sendo neste caso uma tarifa mais elevada. 

Os bilhetes do metro devem ser comprados nas estacões.  
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Para apanhar autocarro ou comboio a partir do aeroporto a melhor forma é através da ligação 

de metro (ligação direta, através da linha vermelha e até à Gare do Oriente). Um bilhete de 

metro custa cerca de 1,50€ e pode comprar-se dentro do próprio metro ou nos balcões 

turísticos e da carris, no átrio principal do aeroporto. 

 

O cartão Zapping pode ser utilizado como bilhete multimodal nas diferentes redes de 

transporte da cidade e subúrbios, nomeadamente na CP - Comboios de Portugal, Transtejo, 

Carris e Metropolitano de Lisboa. Este cartão recarregável pode ser adquirido nos pontos de 

venda Transtejo, Carris, Metro de Lisboa, Estacões dos CTT e Agentes Payshop e carregado 

com o Mínimo de 2€ e o máximo de 15,00€, sendo que o saldo acumulado no cartão não 

poderá ́exceder os 20,00€. 

 

A Carris, empresa pública de transportes (autocarro e elétricos), cobre a área de toda a cidade 

de Lisboa. A maioria dos autocarros e elétricos circulam entre as 6h00 e as 23h00, existindo 

também um serviço noturno que funciona desde as 23h00 às 4h00. Ao fim-de-semana os 

serviços são reduzidos substancialmente. 

O Metropolitano de Lisboa é o meio de transporte mais fácil e rápido para circular na 

cidade e funciona entre as 6h00 e a 1h00. 
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Deslocações para Beja 

Uma viagem de comboio Lisboa - Beja demora 2 horas e meia e custa cerca de 16 €. Deverá 

apanhar o comboio, na Estação do Oriente em direção a Évora e mudar em Casa Branca, 

seguindo para Beja. 

 

Se preferir viajar de autocarro para Beja, a viagem será de cerca de cerca de 3 horas e custará 

aproximadamente 14 €. 

 

Mais informações: www.ana.pt | www.carris.pt | www.metrolisboa.pt | www.cp.pt 

  

foto: Luiz Baltazar 

http://www.ana.pt/
http://www.carris.pt/
http://www.metrolisboa.pt/
http://www.cp.pt/
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Viver em Portugal 

Moeda 

A moeda oficial de Portugal é o EURO (€). 

1 euro divide-se em 100 cêntimos, apresentando oito valores faciais: 1, 2, 5, 10, 20 e 50 

cêntimos e 1 e 2 euros. As notas têm valores de: 5, 10, 20, 50, 100, 200 e 500 euros. 

 

Fonte: Banco de Portugal 

Custo de Vida 

No quadro abaixo encontram-se os preços de alguns artigos de consumo diário para 

que os estudantes tenham uma noção do custo de vida em Portugal (valores de 

referencia): 

 

Artigos Preço em Euros 

Jornal Diário 1 

Entrada no cinema 4,5 

Bilhete nos autocarros em Beja “Urbanas” 1 

Refeição completa num restaurante 7 

1 café 0,65 

1 litro de leite 0,65 

1 garrafa de água (0,75L) 0,5 

1 pão (400gr) 0,7 

Arroz (1kg) 0,95 

Coca-cola (1L) 1 

 

                                                                1€ = +\- 

São Tome e Príncipe 24,191 Dobra 

Moçambique 49,3429 Metical 

Guiné 655,957 Franco 

Cabo Verde 110,265 Escudo 

Angola 152,717 Kwanza 

Brasil 4,43063 Real 
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No quadro abaixo encontra-se um orçamento médio mensal para quem vive em 

Portugal: 

Despesas Preço Euro 

Alojamento 200 a 250 

Alimentação 100 a 150 

Transportes Variável 

 

Eletricidade 

Corrente elétrica: 230 volts, na frequência de 50 hertz. As tomadas de corrente seguem as 

normas europeias. A utilização de fichas de lâmina (padrão americano) deve ser conjugada 

com um transformador para 230 volts e, ainda, uma ficha adaptadora. 

 

Horários 

- Comércio:  

- Dias úteis - das 9h às 13h e das 15h às 19h, mas algumas lojas mantêm-se abertas 

durante a hora de almoço; 

- Aos sábados, o comércio fecha às 13h, embora algumas lojas nos centros das cidades 

permaneçam abertas durante a tarde; 

- Nos centros comerciais, o horário de funcionamento é mais alargado, sendo 

habitualmente das 10h às 24h. 

 

- Bancos:  

- De segunda a sexta-feira entre as 8h30 e as 15h; 

- Farmácias:  

- Dias úteis: 9h / 13h e 15h / 19 h. Sábados: das 9h às 13 h; 

- Todas as farmácias quando estão encerradas, têm indicação da farmácia de serviço 

mais próxima, onde o atendimento é efetuado 24 horas por dia; 

- Correios:  

- As estacoes de correios estão abertas entre as 9h e as 18h, nos dias úteis. 
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Clima 

 (Fonte: http://pt.climate-data.org/location/3211/) 

 

 

Portugal apresenta um clima quente e temperado. Em Beja existe muito mais pluviosidade no 

inverno do que no verão, a estação do ano mais quente. Em Beja a temperatura média é 16.1 

°C.  Normalmente a partir de maio a cidade de Beja apresenta temperaturas elevadas (> 30º 

graus). Tem uma pluviosidade média anual de 581 mm. 

 

Abaixo podemos observar o gráfico climático da cidade de Beja. 

 

 

 
 

O mês mais seco é Julho e tem 3 mm de precipitação. Em Dezembro cai a maioria da 

precipitação, com uma média de 85 mm. 

  

http://pt.climate-data.org/location/3211/
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Hora de Inverno em Portugal 

 (Fonte: oal.ul.pt) 

 

A mudança da hora em Portugal acontece duas vezes ao ano. Acontece todos os anos, sempre 

no último domingo de março e também no último domingo de outubro. 

Em conformidade com a legislação, a hora legal em Portugal continental: 

- Será atrasada 60 minutos às 2 horas de tempo legal (1 hora UTC) do dia 25 de 

Outubro de 2015 e será adiantada 60 minutos à 1 hora de tempo legal (1 hora UTC) do dia 27 

de Março de 2016. 
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Feriados em Portugal  

 

Data Feriado 

1 de Janeiro Ano Novo 

Sexta-feira antes do domingo de Páscoa Sexta-feira Santa 

Domingo entre 25 de Março e 25 de abril Páscoa 

25 de Abril Dia da Liberdade 

1 de Maio Dia do Trabalhador 

8 de Maio Feriado da cidade de Beja 

10 de Junho Dia de Portugal 

15 de Agosto Assunção de Maria 

8 de Dezembro Imaculada Conceição 

25 de Dezembro Natal 
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Comunicações Móveis – Telemóveis 

Existem 3 grandes operadoras que dominam o mercado das chamadas móveis em Portugal e 

todas elas disponibilizam tarifários dirigidos especificamente aos mais jovens. 

Qualquer um desses planos permite chamadas e mensagens grátis entre todos os telemóveis 

que pertençam ao mesmo tarifário, sendo bastante comum que grupos de amigos combinem 

todos fazerem um determinado plano tarifário para que os contactos efeituados entre os 

membros do grupo não tenham custos adicionais. 

 

Existe também uma outra operadora de serviços telefónicos móveis, direcionada para o 

público emigrante com tarifas bastante competitivas ao nível das chamadas internacionais: 

http://www.lycamobile.pt/por/ 

 

Todas as operadoras referidas fornecem também serviços de internet fixa ou móvel. 

 

 

 

Mais informações em: 

http://www.anacom.pt/streaming/stm_4trim2014.pdf?contentId=1356404&field=ATTACHED_FILE 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.lycamobile.pt/por/
http://www.anacom.pt/streaming/stm_4trim2014.pdf?contentId=1356404&field=ATTACHED_FILE
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No IPBeja 

Quando chegares ao IPBeja deverá dirigir-se aos serviços académicos no 1º andar do edifício 

Branco em frente à Escola Superior de Educação para: 

- Fazer a inscrição como aluno deste Instituto; 

- Proceder ao pagamento dos atos inerentes à sua inscrição. (consultar tabela de 

emolumentos);  

 

Calendário escolar  

O calendário escolar poderá́ ser consultado em: 

https://www.ipbeja.pt/servicos/sacademicos/Paginas/CalendarioEscolar.aspx  

(sujeito a atualizações). 

 

Cursos de Língua e Cultura Portuguesas para Estrangeiros 

O IPBeja organiza cursos de Língua e Cultura Portuguesas para todos os estudantes 

estrangeiros em diversas modalidades: cursos de verão, cursos intensivos, cursos semestrais. 

Mediante a conclusão dos diversos níveis de língua são atribuídas unidades de crédito. 

Mais informações: https://www.ipbeja.pt/CentroLinguas/Paginas/default.aspx  

 

Associação de Estudantes 

A Associação de Estudantes (AE) tem como objetivo fundamental a representação global dos 

estudantes do IPBeja na defesa dos seus interesses ao longo do ano letivo. Além disso, 

dinamiza um conjunto de iniciativas e atividades de âmbito cultural, recreativo, desportivo e 

pedagógico, às quais os estudantes podem associar-se. 

https://www.ipbeja.pt/IPBejaAcademico/Paginas/default.aspx 

 

Aceso gratuito à Internet 

O acesso à Internet através de uma rede wireless é garantido gratuitamente a todos os 

estudantes do IPBeja. Para ligar o seu computador no campus da IPBeja deverá dirigir-se ao 

Serviço de Tecnologias de Informação situado na Escola Superior Agrária para poder configurar 

o seu dispositivo. Horário de funcionamento em: 

https://www.ipbeja.pt/servicos/sti/Paginas/HorarioFuncionamento.aspx 

https://www.ipbeja.pt/servicos/sacademicos/Paginas/CalendarioEscolar.aspx
https://www.ipbeja.pt/CentroLinguas/Paginas/default.aspx
https://www.ipbeja.pt/IPBejaAcademico/Paginas/default.aspx
https://www.ipbeja.pt/servicos/sti/Paginas/HorarioFuncionamento.aspx
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Biblioteca 

Na Biblioteca do IPBeja poderá ́ser utilizada para requisição de livros em diversas línguas, tanto 

para leitura domiciliária, como presencial. Também é possível efetuar empréstimos 

bibliotecários com bibliotecas de todo o mundo. 

 

Secretaria Virtual 

O IPBeja dispõe de um serviço de Secretaria Virtual para todos os alunos. O acesso é feito 

através de https://portal.ipbeja.pt/.  

O utilizador e a password de acesso ao serviço é disponibilizada ao estudante quando é 

efetuada a inscrição no IPBeja. 

Através da Secretaria Virtual é possível, entre várias opções: 

- Consultar as inscrições que o aluno efetuou;  

- Consultar notas e  Consultar situação de tesouraria e horário; 

- Efetuar pedidos de certidões; 

- Fazer a inscrição em exames de melhoria de nota; 

- Inscrição em disciplinas/turmas; 

- Efetuar pedidos de reembolso de quantias pagas 

O acesso à Secretaria Virtual é imediato e deverá ser sempre efetuado através do browser 

Internet Explorer. O não cumprimento do pagamento das propinas compromete o acesso à 

secretaria virtual, que será ́bloqueado até regularização das respetivas propinas. 

 

Sistema de Classificação 

Os estudantes no IPBeja são avaliados com base no trabalho desenvolvido ao longo de um 

semestre, tendo por base a participação nas aulas, a apresentação de trabalhos escritos e 

orais, os testes e os exames. O resultado obtido, quer através da avaliação contínua, quer da 

avaliação por exames, é expresso numa escala de 0 a 20. Para passar há ́que ter no mínimo 10 

valores, porém, os estudantes que reprovam têm uma segunda oportunidade para repetir os 

exames. 
 

Regulamento Escolar Interno 

O conhecimento do regulamento escolar interno é fundamental para conheceres os teus 

direitos e deveres pelo que podes tomar conhecimento do mesmo através do endereço: 

https://www.ipbeja.pt/RepositorioDocumentosOficiais/Lists/Regulamentos%20Acadmicos/Attachments

/8/REI_C1IPB11.pdf 

https://portal.ipbeja.pt/
https://www.ipbeja.pt/RepositorioDocumentosOficiais/Lists/Regulamentos%20Acadmicos/Attachments/8/REI_C1IPB11.pdf
https://www.ipbeja.pt/RepositorioDocumentosOficiais/Lists/Regulamentos%20Acadmicos/Attachments/8/REI_C1IPB11.pdf
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Alimentação 

O facto de ser estudante neste instituto permite-lhe usufruir diariamente de alguns benefícios 

sociais, nomeadamente no que diz respeito à alimentação. Assim, encontra no refeitório do 

IPBeja refeições a preços sociais (almoço / jantar, por 2,30€ - inclui uma sopa, um prato 

principal, um pão, uma sobremesa e uma bebida. Se efetuar marcação poderá selecionar uma 

de três opções: carne, peixe ou vegetariano.  

Horário de funcionamento  em: 

https://www.ipbeja.pt/sas/ga/Paginas/HorarioFuncionamento.aspx  

 

 

 

Em todos as escolas do IPBeja existe um Bar onde também podes efectuar as tuas 

refeições. 

 

Emolumentos 

Tabela de emolumentos do IPBeja disponível em:  

 

https://www.ipbeja.pt/RepositorioDocumentosOficiais/Lists/Regulamentos%20Acadmicos/Att

achments/24/TEmolumentos10_RECT02.pdf 

  

https://www.ipbeja.pt/sas/ga/Paginas/HorarioFuncionamento.aspx
https://www.ipbeja.pt/RepositorioDocumentosOficiais/Lists/Regulamentos%20Acadmicos/Attachments/24/TEmolumentos10_RECT02.pdf
https://www.ipbeja.pt/RepositorioDocumentosOficiais/Lists/Regulamentos%20Acadmicos/Attachments/24/TEmolumentos10_RECT02.pdf
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Descobrir Portugal 

Podes descobrir mais sobre Portugal no seguinte endereço eletrónico: 

- “Portugal, a beleza da simplicidade”: https://www.youtube.com/watch?v=wk1BXpWDwfs; 

 

 

Descobrir o Alentejo 

Podes descobrir mais sobre a região Alentejo no seguinte endereço eletrónico: 

- “Alentejo, Tempo para ser Feliz”: https://www.youtube.com/watch?v=9IyNsusb7Zo;   

 

 

 

 

Ultima atualização: Janeiro de 2015 

https://www.youtube.com/watch?v=wk1BXpWDwfs
https://www.youtube.com/watch?v=9IyNsusb7Zo
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